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Capabrick ger stora möjligheter att utforma fasaddesignen efter eget önske-
mål. Den tunna designen i jämförelse med vanliga tegelstenar gör systemet 
mycket kostnadseffektivt. Det är ett flexibelt system som designmässigt inte 
är beroende av konstruktionens utformning och kräver inga upplag eller bal-
kar. Med olika förband, format och fogar finns stora designmöjligheter. 

CAPABRICK DEKORTEGEL
I MODERN DESIGN 
YTSKIKT PÅ CAPATECT 
FASADSYSTEM

PRODUKTER
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Capabrick Dekortegel på fasadsystemet Captect 
Original och Capatect Mineral

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. Klisterbruk & Armeringsbruk 186M
3. EPS S80 / mineralull
4. Klisterbruk & Armeringsbruk 170
5. Armeringsväv 650/110
6. Isolerhållare (pluggning genom grundputs och 

armeringsväven efter vindbelastning och före-
skrifter)

7. Klisterbruk & Armeringsbruk 170
8. Ceratherm klisterbruk 084
9. Capabrick Dekortegel
10. Ceratherm fogbruk 082
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Systemegenskaper/fördelar

Ytor av hög kvalitet

Obrännbar

Fukt-och frostsäker

God ljudreduktion

Inga balkar eller upplag krävs

Färdigkapade balk- kopp och hörn-
stenar 

Appliceringsområde

Capatect Fasadsystem

Ytskiktsalternativ

Förutom valet av stenen är fogen av 
stor betydelse för fasadens utseende. 
Arkitekten kan använda en fog med 
grov eller fin struktur, fogarna kan vara 
tryckta eller fyllda. Fogen kan harmoni-
sera eller ge kontrast till stenens struk-
tur och färg. Personligt tycke och smak 
avgör valet av kombinationen. Fogbru-
ket Capatect Fogbruk 082 finns i flera 
kulörer enligt prover eller färgkarta

CapaBrick dekortegel som yta på fa-
sadsystem är alltmer efterfrågade i mo-
dern arkitektur - i en monolitisk version 
i kombination med klassiska puts- och 
andra ytstrukturer.

En mängd uttrycksfulla och vackra ytor 
kan utformas med CapaBrick. Varje sten 
är unik i  murverket, en elegant ytstruk-
tur skapas av den brända leran.

För att ytterligare utnyttja den stora 
designpotentialen hos CapaBrick de-
kortegel har vi utökat vårt omfattande 
sortiment och lagt till flera exklusiva 
tegelsorter.

Detta gör det möjligt för byggare, 
arkitekter och konstruktörer att skapa 
CapaBrick fasader efter egen idé med 
en bred designflora.

Kan användas på såväl höghus, hyres-
hus och villor – vi erbjuder individuella 
lösningar för alla typer av byggnader.
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För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se/fasadsystem

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar 
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-

produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade 
medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 
30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav 

från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige 
ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäck- 

ande distribution och komplett sortiment är vi idag den själv- 
klara partnern till både proffs och privatpersoner.


